Mobilní klimatizace HM
2

Kód HM - 09CC03/R1
KLIMATIZACE PRO MÍSTNOST DO 30 m .
*nízká hladina hluku
*tichý motor ventilátoru a optimální proudění
Funkce noční režim:
Pro noční provoz disponují klimatizační přístroje HAIER funkcí,která v režimu chlazení
večer nastavenou teplotu postupně zvyšuje.Proto přizpůsobí teplotu optimálně
potřebám lidského těla a zároveň je omezena hladina hluku.
Časové spínací hodiny:Integrovaným časovým spínačem můžete klimatizační přístroj nastavit
k zapnutí nebo vypnutí.
Otočné lamely:Motorově stavitelné vzduchové lamely se starají o lepší rozdělení vzduchu.
Mobilní klimatizační jednotka s elektronickým dotykovým ovládáním a LCD displejem, filtrem s aktivním uhlím
pohlcující pachy, kouř a pyl. Jednotka je vybavena pojezdovými kolečky pro jednoduší manipulaci a rotačním
kompresorem s dlouhou životností. Pro lepší provětrání místnosti je vybavena funkcí automatického pohybu lamel.
Potrubí pro odvod tepla (průměr 105 mm délka 0,5 až 1,5 m ) je možno zaústit do otvoru ve zdi nebo okenní tabule,
pootevřeného okna nebo dveří.Zařízení je vhodné pro místnosti do 20m2 bez velkých prosklených ploch (oken).
Kód HM - 09CC03/R1
Chladící výkon 2600 W
Příkon 1160 W
Rozměr 430x326x788 mm
Cena bez DPH
DPH 19 % :
Celkem Kč:

Balení 1 ks

8 990,00 Kč
1 708,10 Kč
10 698 Kč

Kompaktní mobilní klimatizační jednotka je vybavena pojezdovými kolečky.
Zařízení je vhodné pro menší prostory kde neni možné umístit venkovní jednotku.
Jako chladící médium použito vysoce účinné a ekologické chladivo R 407C.

Haier Announced Official Sponsor of Beijing 2008 Olympic Games
Kvalitní výrobky značky Haier přijímá stále více zákazníků po celém světě a společnost Haier se tak stala
světově renomovaným výrobcem.
Celkový obrat dosáhl v roce 2003 objemu 9,7 miliardy dolarů, 22tisíckrát více, než v roce 1984, kdy byla
firma založena. Celková výše daní, které společnost Haier zaplatila dosáhla výše 1,2 miliardy dolarů.
V roce 2003 stoupla hodnota značky Haier na 6,3 miliardy a Haier se stal nejvíce a nejrychleji expandující
čínskou společností.
V seznamu 100 nejvlivnějších značek světa („The world's 100most influential brands“)
podle World Brand Lab je firma Haier jediným čínským zástupcem a zaujímá 95 místo.
Forbes Global uvádí společnost Haier jako pátou nejznámější značku na světovém trhu domácích
elektrických spotřebičů.
V současné době vyrostla ve světoznámý podnik s průměrným ročním tempem růstu 70%.
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